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PORTARIA N° 317, DE 16 DE AGOSTO DE 2016.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:
Art. 1° - EXONERAR JACQUELINE VIANA do Cargo em Comissão de

Assessor IV Plenário, símbolo DG9, Código Identificador DG9-031 a contar
desta data.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 16 de agosto de 2016

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 318, DE 16 DE AGOSTO DE 2016.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR FERNANDO COSME OLIVEIRA para ocupar o Cargo

em Comissão de Assessor IV Plenário, símbolo DG9, Código Identificador
DG9-031.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 16 de agosto de 2016

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
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EMPREGO E ECONOMIA

MÉDICO

CURTINHAS

Quem sonha com uma
vaga de trabalho tem mo-
tivos para comemorar. A
Secretaria de estado de
Trabalho e Renda (Se-
trab) informou ontem a
existência de 1.034 chan-
ces em todo o estado do
Rio. As remunerações
podem chegar até R$ 4
mil. Há possibilidatam-
bem de inclusão de bene-
fícios como vale trans-
porte e refeição.

As formações exigidas
para concorrer às vagas

vão do ensino fundamen-
tal incompleto ao superi-
or completo. Somente no
município do Rio há 619
postos de trabalho.

Já na região metropo-
litana foram abertas 30
vagas, enquanto na regi-
ão Serrana, 40, no médio
Vale do Paraíba, 17 pos-
tos, e no Noroeste Flumi-
nense, 1 chance, para o
cargo de vendedor (a).

Para pessoas com defi-
ciência também há pos-
tos: foram disponibiliza-

das 327 oportunidades.
Entre elas, 83 para repo-
sitor de mercadorias, 58
para alimentador de li-
nha de produção, 40 para
atendente de lanchonete
e 35 para vendedor de co-
mércio varejista, entre
muitas outras chances de
emprego.

Os interessados têm
duas opções para se ins-
creverem: nos locais com
postos SINE/Setrab ou
através do site maisem-
prego.mte.gov.br.

Rio tem mais de
mil oportunidades
Há postos de trabalho para o ensino fundamental,
médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 4 mil

Estão abertas as inscrições
para o processo seletivo de
estágio da cervejaria. Os
interessados têm até o dia
23 de setembro para reali-
zar o cadastro no site am-
bev.com.br/carreiras.
Segundo a empresa, os
candidatos devem ser dinâ-
micos, proativos e em-
preendedores. A compa-

nhia valoriza pessoas que
saibam trabalhar em equi-
pe e que adorem desafios.
O programa tem duração
de até dois anos e oferece
bolsa auxílio, refeição,
transporte da empresa e
possibilidade de efetiva-
ção. Os estudantes vão
atuar na cervejaria a partir
do ano que vem.

Ambev abre programa de estágio

O banco Safra está com
inscrições abertas para o
processo seletivo de trai-
nee. O salário mensal é de
R$ 6.600 mais participa-
ção nos lucro. Podem parti-
cipar formados que este-
jam no mercado, sem limi-
tação de idade, com con-
clusão da graduação
posterior a dezembro de

2013 ou estudantes em
conclusão da graduação
em dezembro de 2016. Há
oportunidades para cursos
como administração, co-
municação, contabilidade,
entre outros. Os interessa-
dos no programa devem se
inscrever através do site
www.ciadetaletos.com.br/
traineesafra.

Banco Safra seleciona trainees

O fornecimento de oxigê-
nio em oito hospitais estadu-
ais do Rio poderá ser inter-
rompido na semana que
vem. A empresa Air Liquide,
que faz o serviço, comunicou
a decisão num telegrama en-
viado à Secretaria estadual
de Saúde, no dia 12. 

O motivo seria excesso de
inadimplência. A empresa
lembrou, ainda, que tam-
bém já enviou outras notifi-
cações extrajudiciais, em 7
de junho e 9 de agosto.

A Secretaria estadual de
Saúde informou que está em
contato com a companhia
para tratar do problema. 

Já a Secretaria estadual
de Fazenda respondeu que
já pagou 50,53% o montante
pendente com a empresa.

Ainda segundo a Secretaria
de Fazenda, o dinheiro que
ainda falta será pago o mais
brevemente possível.

Empresa ameaça cortar
oxigênio de oito hospitais 

O Carlos Chagas pode ter o fornecimento interrompido

GUSTAVO STEPHAN/18.09.2009/OGLOBO


